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DECRETO Nº. 035, de 23 DE MAIO DE 2018. 
 

DECRETA MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE 

DESPESAS COM A FINALIDADE DE MANTER O 

EQUILÍBRIO NA APLICAÇÃO DOS VALORES DO 

FUNDEB NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, 

ESPECIALMENTE NO PAGAMENTO DO 

MAGISTÉRIO MUNICIPAL, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA E DETERMINA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e no Decreto-

Lei nº. 4.657, de 04 de setembro de 1942 e, 

 

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando o 

controle dos gastos e aplicações de recursos oriundos do FUNDEB do Município de 

Soledade, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais 

do Município, e os investimentos públicos indispensáveis à valorização dos 

profissionais integrantes das carreiras do magistério municipal, tão importantes 

no crescimento, formação e desenvolvimento de nossa sociedade; 

 

CONSIDERANDO que os gastos com o magistério municipal consomem 

elevadas somas financeiras, tendo utilizado 83,75% (oitenta e três virgula setenta 

e cinco por cento) dos recursos oriundos do FUNDEB, que devem ser utilizados 

para a manutenção de todos os serviços da educação municipal; 

 

CONSIDERANDO que em razão dos altos gastos com o pessoal do 

magistério a edilidade tem que, cada vez mais, aplicar recursos próprios na 

manutenção da educação, o que vem se tornando insustentável, ante as imensas 

dificuldades financeiras e administrativas vividas por todos os entes da Federação, 

a qual vem gerando um caos pelo país, exigindo, portanto, das Administrações dos 

Municípios e Estados medidas saneadoras e; 

 

CONSIDERANDO que nos meses de Maio e Agosto poderão ocorrer 

pequenas melhoras nos repasses do FUNDEB municipal;  

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto-Lei nº. 4.657, de 

04/09/1942, que em art. 22 estabelece que “Na interpretação de normas sobre 

gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do 

gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 

direitos dos administrados”; 
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CONSIDERANDO a necessidade do controle dos atos e procedimentos 

administrativos que vigorarão a partir deste Decreto, cujo objetivo maior é de 

buscar o equilíbrio financeiro e o controle orçamentário das receitas com as 

despesas, conforme o estabelecido na Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), principalmente com relação aos gastos de pessoal 

integrando das carreiras do magistério municipal e; 

 

CONSIDERANDO finalmente que o regramento da Lei é muito mais 

amplo que a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de moralidade 

pública, direcionado a todos os administradores da coisa pública, 

independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e que a 

administração em qualquer de suas esferas obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, segurança jurídica, interesse público, impessoalidade, publicidade e 

eficiência, ex vi do art. 37 da Constituição da República de 1988. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Equilíbrio e Controle dos Gastos e 

Aplicações de recursos oriundos do FUNDEB no magistério municipal, que no ano 

de 2017 atingiu o patamar de 83,75% (oitenta e três virgula setenta e cinco por 

cento) dos valores repassados, conforme exposto acima, que permanecerá até que 

se estabeleça o equilíbrio financeiro, praticado a partir da seguinte cartilha de 

medidas, com as ações adiante testilhadas: 

 

I. Ficam suspensas de forma temporária: 

 

a) Todas as modalidades de progressões funcionais estabelecidas para o 

magistério municipal; 

b) Novas nomeações de servidores efetivos, ressalvadas as situações de 

necessidade urgente, devidamente justificada e que caracterize fato 

imprescindível, condicionada a aprovação do Chefe do Executivo Municipal; 

c) Concessão de licença prêmio, ou de qualquer outra espécie que 

implique na necessidade de contratar substituto temporário, que venha acarretar 

aumento de despesas na folha de pagamento com pessoal do magistério; 

d) O afastamento ou cessão de integrante do magistério municipal, com 

ônus para o Município, para quaisquer órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

Art. 2º A concessão do reajuste trazido pela Lei nº. 11.738/2008, de 16 

de julho de 2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, fixado em 2018 em 6,81 
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(seis virgula oitenta e um por cento), será feita da seguinte forma, com a aplicação 

do reajuste de 7% (sete por cento): 

 

I. 3,5 (três virgula cinco por cento), aplicado no mês de Maio de 2018; 

II. 3,5 (três virgula cinco por cento), aplicado no mês de Agosto de 2018. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Soledade, Paraíba, 23 de maio de 2018. 

 

 

GERALDO MOURA RAMOS 

Prefeito Constitucional 
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ESPECIALMENTE NO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA E 
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O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atribuições legais conferidas pela 

Lei Orgânica do Município e no Decreto-Lei nº. 4.657, de 04 de setembro de 1942 e, 

  

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando o controle dos gastos e aplicações de recursos oriundos do 

FUNDEB do Município de Soledade, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município, 

e os investimentos públicos indispensáveis à valorização dos profissionais integrantes das carreiras do magistério municipal, 

tão importantes no crescimento, formação e desenvolvimento de nossa sociedade; 

  

CONSIDERANDO que os gastos com o magistério municipal consomem elevadas somas financeiras, tendo utilizado 

83,75% (oitenta e três virgula setenta e cinco por cento) dos recursos oriundos do FUNDEB, que devem ser utilizados para a 

manutenção de todos os serviços da educação municipal; 

  

CONSIDERANDO que em razão dos altos gastos com o pessoal do magistério a edilidade tem que, cada vez mais, aplicar 

recursos próprios na manutenção da educação, o que vem se tornando insustentável, ante as imensas dificuldades financeiras 

e administrativas vividas por todos os entes da Federação, a qual vem gerando um caos pelo país, exigindo, portanto, das 

Administrações dos Municípios e Estados medidas saneadoras e; 

  

CONSIDERANDO que nos meses de Maio e Agosto poderão ocorrer pequenas melhoras nos repasses do FUNDEB 

municipal; 

  

CONSIDERANDO as disposições do Decreto-Lei nº. 4.657, de 04/09/1942, que em art. 22 estabelece que “Na 

interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”; 

  

CONSIDERANDO a necessidade do controle dos atos e procedimentos administrativos que vigorarão a partir deste Decreto, 

cujo objetivo maior é de buscar o equilíbrio financeiro e o controle orçamentário das receitas com as despesas, conforme o 

estabelecido na Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), principalmente com relação aos gastos de 

pessoal integrando das carreiras do magistério municipal e; 

  

CONSIDERANDO finalmente que o regramento da Lei é muito mais amplo que a vontade pessoal do administrador, por 

possuir cunho de moralidade pública, direcionado a todos os administradores da coisa pública, independentemente de 

sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e que a administração em qualquer de suas esferas obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse 

público, impessoalidade, publicidade e eficiência, ex vi do art. 37 da Constituição da República de 1988. 

  

DECRETA: 
  

Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Equilíbrio e Controle dos Gastos e Aplicações de recursos oriundos do FUNDEB no 

magistério municipal, que no ano de 2017 atingiu o patamar de 83,75% (oitenta e três virgula setenta e cinco por cento) dos 

valores repassados, conforme exposto acima, que permanecerá até que se estabeleça o equilíbrio financeiro, praticado a partir 

da seguinte cartilha de medidas, com as ações adiante testilhadas: 

  

I. Ficam suspensas de forma temporária: 

  

a) Todas as modalidades de progressões funcionais estabelecidas para o magistério municipal; 

b) Novas nomeações de servidores efetivos, ressalvadas as situações de necessidade urgente, devidamente justificada e que 

caracterize fato imprescindível, condicionada a aprovação do Chefe do Executivo Municipal; 

c) Concessão de licença prêmio, ou de qualquer outra espécie que implique na necessidade de contratar substituto temporário, 

que venha acarretar aumento de despesas na folha de pagamento com pessoal do magistério; 

d) O afastamento ou cessão de integrante do magistério municipal, com ônus para o Município, para quaisquer órgãos 

federais, estaduais e municipais. 
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Art. 2º A concessão do reajuste trazido pela Lei nº. 11.738/2008, de 16 de julho de 2008, que regulamenta o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixado em 2018 em 6,81 (seis virgula 

oitenta e um por cento), será feita da seguinte forma, com a aplicação do reajuste de 7% (sete por cento): 

  

I. 3,5 (três virgula cinco por cento), aplicado no mês de Maio de 2018; 

II. 3,5 (três virgula cinco por cento), aplicado no mês de Agosto de 2018. 

  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

  

Soledade, Paraíba, 23 de maio de 2018. 

  

GERALDO MOURA RAMOS 
Prefeito Constitucional 
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